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l. Funkcje 
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Urządzenie dozujące Duftdos-Vario-4 do sterowania programami aromatyzacji dla 4 różnych 

aromatów przez przyciski sterujące zainstalowane w łaźni parowej. 

Poniższy arkusz (arkusz 1) pokazuje zakresy z dawkowaniem występ "programu w minutach" 

przełącznika. Program obejmuje zawsze czas dozowania pompy i czas pracy wentylatora (czas 

wentylacji). 

Program 
w minutach 
     8 
    10 
    12 
    14 
    16 
    20 

Czas dozowania w 
minutach 
     6 
     8 
    10 
    12 
    14 
    18 

Czas wentylacji w 
minutach 
  2 
        2 
        2 
        2 
        2 
        2 
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 "Zapach w ml na podaniu": 

Regulacja intensywności AROME z regulowanymi występów dozujących 

od 1 - 4 ml na (40 sekund) dawkowania. Znajdziesz dokładne czasy dawkowania w arkuszu 2 (strona 

4). 

Funkcje testu: 
Każda pompa dozująca może być sprawdzana osobno, jeżeli "programu w minutach" jest  

nastawiony "test pomp" i "zapach" według przełącznika w ml na podaniu "jest ustawiony na" test ". 

Jeśli program jest ustawiony z przełącznika na "test" wentylacji generatora pary 

i wentylacji włączonego. 

Funkcje testowe są anulowane nie później niż po upływie 60 sekund. 

Operacja miga dioda LED. Program aromatyzacji nie można uruchomić, aż program operacyjny 

jest trwa. 

Działanie: 
Jeśli program dozowania jest ustawiony, zielona dioda świeci i pracę automatycznego dozowania 

można uruchomić przyciskiem w łaźni. Po naciśnięciu przycisku lampka kontrolna w przycisku świeci 

zgodnie z zielona dioda LED (pompa 1 - 4) na kontrolerze świeci. Program dozowania trwa:  
Pompa dozuje wybrany zapach co 40 sekund tak jak ustawiamy na regulatorze. Jeśli program działa 

pozostałe programy są zablokowane. Po upływie wybranego programu (plus 2 minut przerwy dla 

zaniku zapach aromatu) lampki gasną i nowy program może być uruchomiony. 

Opcje: 

Generator pary wodnej może być aktywowana przez sterownik albo 

automatycznie wybierając zapach lub przez zewnętrzne pozwolenie na pracę 

(styk bezpotencjałowy). 

W przerwach dozowania wentylacja może być aktywowana. 
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1.1 Opis techniczny 

Zestaw dozujący Duftdos - Vario składa sie z: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

sterownik z panelem sterującym 

4-pola panel przyciskowy do uruchamiania urządzenia z pomieszczenia łaźni 
(opcja) 

2-4 perystaltycznych pomp dozujących SA ze specjalnymi 
przewodami 4V 
4 zawory dozujące 3/8“ 

1 konsola z zamontowanymi na niej pompami, sterownik i 4 pojemniki na 
substancję zapachową 1,5l 

przewody dozujące PTFE 6/4 

1.2 Wydajność dozowania 

Intensywność aromatu może się różnić w zależności od używanego olejku zapachowego. 

Wydajność dozowania można regulować przez przełączniki  do sterowania dozowania od 1 do 4 ml   

Katalogowa ilość dozowania (sheet 2) 

program    cykle 
e-przełącz- 
nik 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
12 
14 
16 
20 

0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
15 
18 
21 
24 

wydajność 
dozowania w  
ml 
off 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

całkowita ilość 
w ml 

0 
9 
13,5 
18 
22,5 
27 
36 
48 
60 
72 
84 
96 
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1.3 Dozowanie aromatu 

Pompa perystatyczna służy do dozowania substancji zapachowej. Pompka 

nadaje się do dozowania niewielkich dawek substancji i jest 

samopowtarzalna (nie produkuje pęcherzyków powietrza). Obracające się 

rolki dociskają wąż dozujący, do obudowę pompki, przez co  wyciskana jest 

substancja zapachowa. Pompa jest niezwykle niezawodna i prosta w 

obsłudze. 
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Koncentraty zapachowe są substancjami bardzo agresywnymi. 
Dostarczony z pompką przewód jest odporny chemicznie na większość koncentratów będących  

ogólnie dostępnymi, ale zaleca się sprawdzenie jego odporności z dostawcą substancji 

zapachowej.  

1.4 Zawór dozujący 

Zawór zabezpiecza przed cofaniem substancji zapachowej przez ciśnienie pary wodnej, które mogło by 

powodować jej cofanie w przypadku kiedy rurka parowa jest usytuowana wyżej niż punkt wtrysku 

zapachu. Korpus zaworu jest całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej.  

1.5 Konsola ze zbiornikiem na substancję 
zapachową 

Standardowo urządzenie dozujące jest dostarczane zmontowane na konsoli do montażu na ścianie z 4 

zbiornikami na substancje zapachową. 

2 Instalacja / Wyłączenie urządzenia do eksploatacji  

Urządzenie ma być zamontowany w łatwo dostępnym miejscu. Pojemnik na zapach umieszcza się pod 

urządzeniem na podłodze a rura ssąca jest zawieszona na nim tak, że koniec węża dochodzi do dna 

zbiornika. Na czas magazynowania i transportu przewody są zdemontowane z pompki w celu 

zabezpieczenia przed deformacja przewodów. 

Zawór dozujący / zwrotny 3/8 " powinien być wkręcony do miejsca dozowania (wstrzykiwania) 

substancji zapachowej.  Rurka dozująca wykonana z PTFE 6/4 zewnętrzną rurka osłonową i podłączona 

do zaworu dozującego i króćca tłoczącego pompki. (podłączenie boczne po prawej stronie). 

Pomp perystaltyczna Sa 

przeźroczysta pokrywa pompy 
żółta pokrywa do wałka 
rolka 
obudowa pompy 
uszczelnienie 
membrana 
obudowa 
silnik 
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Pracę pompy zapachowej należy połączyć sterowaniem z generatorem pary: np. sterowanie pracą 

pompy powinno się odbywać w cyklach, w czasie kiedy jest produkowana para wodna.  

Uwaga! Substancja zapachowa powinna spływać grawitacyjnie w kierunku dyszy parowej, a nie w 

kierunku generatora pary (substancja zapachowa może powodować pienienie podczas gotowania wody 

w generatorze). 

2.1 Wymiana węża 

Zdjąć przeźroczystą przykrywkę pompki i żółtą przykrywkę rolek. Aby wymienić przewód dozujący, 

przewody ssawny i tłoczny powinny być odłączone. Przekręcić rolki w prawo i wyjąć przewód 

dozujący ponad wycięciem rolek. W celu założenia przewodu postępować odwrotnie. 

obudowa pompy 
rolka 
zestaw węży do 
połączeń 

ssanie 
tłoczenie 

Uwaga 
Nie wolno skręcać 
przewodu 
dozującego. 

3 Użytkowanie 

Pompki dozujące DUFTDOS są praktycznie bezobsługowe i wykazują wysoką żywotność gdy 

przestrzegamy następujących zasad: 

- 
- 
- 

należy stosować wyłącznie odpowiednie koncentraty zapachowe 
kontrolować elementy dozujące pompki przy każdym napełnieniu  
wymienić przewód dozujący co najmniej 2 razy w roku lub co miesiąc 
gdy jest to wymagane. 

W przypadku długotrwałego postoju pompki wyjąć przewód dozujący z pompki aby 
zapobiec jego deformacji. Na dłuższy postój zalecamy przepłukać całą rurkę wodą i wyczyścić 

zawór dozujący. 
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4 Schemat elektryczny 
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W każdym opakowaniu z pompą znajduje się schemat połączeń elektrycznych, który odpowiada 

rodzajowi dostarczanego urządzenia. 


